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ség is. Mi alapon beszél tehát Schöpflin nagy anathémáról, mellyel rásújtott 
az orthodox kritika az új irányra, s hol van az az «egész hatalmi szer
vezet», melyet ő a konzervatív iránynak tulajdonít*? Sajtó, kiadók, pénz
emberek az övéik voltak, mi adta hát az ellenpártnak azt a hatalmi szer
vezetet? Ahhoz pedig már a humor iránt való teljes érzéketlenség kell,. 
hogy a konzervatív kritika «elpolitikásodásáról» (minő szép szó!) beszéljen 
s hallgasson az új iránynak a radikális politikával való szívbeli frigyéről 
— a forradalmak után, mikor ez már oly kétségtelenné vált. Mindaz, amit 
a politikának az irodalomra gyakorolt romboló hatásáról mond (27. 1.), 
egész bátran hathat önvallomás gyanánt is és bizony pompásan ráillik 
az új irányra. 

Ilyen cikkek a vitatkozás hevében, egy pártorganumban helyén van
nak, de a köiönség szélesebb köréhez szóló könyvben nagyon diszhar-
mótiikusan hatnak. Annál visszásabban érint ez bennünket, mert ahol ilyen 
pártszempontoktól menten ír a szerző, valóban kellemes olvasmányt nyújt-
A szerző eredeti, gondolkodni szerető fő, müveit, jó ízlésű, artis^tikus 
fogékonyságú ember jó szeme van az írói sajátságok felismerésére, s van 
érzéke az írói egyéniségekre ható tényezők okos mérlegelésére. Előadása is 
kellemes, eleven, színes, öletes. Kár, hogy tömérdek fölösleg"s idegen 
szóval tarkázza, egyik másik magyar szót pedig merőben szokatlan jelen
téssel használ. Az évődés szót töprengés, tépelődés értelmében szerepelteti 
(18—22. 1.), pedig ez kötődést, incselkedést jelent; Ady megátalkodott hívei
ről beszél (56. 1.), pedig ez a rosszban való konokság jelzésére szokott 
szolgálni; furcsálkodó mosolyról ír (124. 1.), holott furesálió mosolyt akar 
mondani; az ilyesféle kifejezés pedig: «alakjaiban olyan jó íz van» (104. 1.),. 
i agyon különösen hangzik. Mindenesetre előnyére válnék stílusának, ha az. 
ilyesmikre is kellő gondot fordítana. 

HAJDÚ ZOLTÁN. 

Verő György: A népszínház Budapest szini életében. Budapest, Franklin,. 
1925. N. 8-r, 

Ezt a müvet az 1925-ös jubiláris esztendő tette aktuálissá. Idén, október 
15-én volt kerek ötvenedik évfordulója annak, hogy a Népszínház megnyílt» 
A főváros színháza lévén, most a főváros gondoskodott róla, hogy e nagy
jelentőségű intézmény története megirassék. E feladatra valóban alig lehetett 
volna Verő Györgynél alkalmasabb embert találni; mint rendező és szerző-
e színház munkájának tevékeny részese volt, és sok olyan eseménynek lehetett 
szemtanúja, amelyeket a mai nemzedék vagy nem tud már, vagy csak 
hallomásból ismer. Amellett kitűnő tollú író i s : élményeit, megfigyeléseit 
pompásan és érdekfeszítően tudja közölni. 

Könyvének e nagy előnyei mellett csak egyetlenegy lényegbevágó hibája 
van: latszik, hogy az író a tudományos munka módszerével csak madár
távlatból ismerős. Az egész művön némi fegyelmezetlenség, rendszertelenség 
vonul végig, ami a későbbi kutatók számára e különben nagybecsű forrás
munka kezelését nehézkessé teszi. Először is fölösleges volt a tárgyat olyan 
históriai messzeségből kezdeni, s a Népszínháznak előzményeiül az aquincumi 
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amphitheatrumot, Etelvárának dalos lakomáit, az ősmagyar énekmondókat 
•s a Budán megfordult török színészeket megtenni. Kapcsolat e régi alakos
kodások és a Népszínház működése között nincs, s azonkívül lépten-nyomon 

-érzik is, hogy a szerző e korszakok ismeretében ingadozó. A magyar színészet 
kezdő jelenségeinek.: a misztérium-előadásoknak, az iskolai színjátszásnak, 
valamint a fővárosi német s a meginduló magyar színészetnek ismertetése 
épenolyan fölösleges volt, akárcsak a Nemzeti Színház korszakának egyébként 
Tázlatos rajza. 

A pesti Népszínház előzményei nem régibbek Molnár György vállal
kozásánál, ki 1861-ben a Budai Népszínháznak veti meg alapját. E, pár évi 
megszakítással kilenc évig működő színház volt az első intézmény, mely 

— bár maga megbukott — a népszínházi eszmét erőre kapatta. Testet 
öltött hangoztatása volt egyfelől annak a művészi gondolatnak, hogy a 
magyar drámai alsóbb fajoknak önálló otthont kell adni — másfelől annak 
-a hazafias célnak, hogy a magyar testvérföváros -négy német színházának 
germanizáló hatását a Nemzetin kivül legalább még egy magyar színháznak 
kell ellensúlyoznia. Ha Verő György müvének első, teljesen fölö»leges 55 
lapja helyett ezt a vállalkozást, valamint a nyomába következő egyéb nép
színházi próbálkozásokat, így Aradi Gerőnek a Várszínházban s Miklósy Gyulá
nak az Istvántéri Színházban kifejtett működését ismertette volna bővebben, 
könyve nemcsak kompozióbeli egységet nyer, hanem a magyar színészet-
történetnek is nagyobb szolgálatot tesz. 

Annál több becses és máshol egyáltalában nem található adat van 
felhalmozva a többi részekben. A kissé rendszertelen modorért, az áttekint
hetőség némi hiányaiért s az apró színházi pletykáknak kelleténél sűrűbb 
közléséért bőségesen kárpótol bennünket a nagyértékü megfigyeléseknek 
rengeteg halmaza. S ez adatok Verő tolla alatt nem maradnak holt doku
mentumok, hanem életet nyernek, s az olvasóval is szinte átéletik a Nép
színháznak harminchároméves történetét. Megelevenedni látjuk Rákosi Jenő 
igazgatásának küzdelmes, de egyúttal diadalmas lendületét (1875—1831), 
kibontakozik elöltünk a második igazgatónak, Evva Lajosnak hosszú korszaka 
>(18ál —1897), mely a legfényesebb diadalokat mutatja fel, de végső éveiben 
már némi hanyatlást is, majd végigéljük Porzsolt Kálmánnak (1897—1904) 
sikertelen küzdelmeit, hogy azután mint egy ssomorújátéknak pergő ütemű 
végford u lata, szomorúan illessen meg Vidor Pálnak tragikus vergődése 
<190í—19U6), a Népszínházi Bizottmánynak (1906—1907) és Máder Rezsőnek 
(1907—1908) hasztalan kísérletezése. 

Verő György az igazgatói, rendezői és színészi munkát egyaránt jól 
4,udja ismertetni. Rákosit mint a naturalizmus felé törekvő rendezőt mutatja 
he, ki a színészek játékában az egyszerűséget, a színpadi kép megalkotásában 
a természethüséget követeli. Színházi festőjét vidékre küldi, hogy tanulmá
nyozza a parasztházakat s ezek mintájára fesse meg a népszínművek dekorá-
cióit. E naturalizmus irányában buzdította népszínműíróinkat is. Mint rendező 
nemcsak elméleti oktatója volt színészeinek, hanem, ha kellett el, is játszotta 
előttük — s Verő szerint kitűnően — a vitás jeleneteket. Színészgárdája 
engedelmes és megértő eszköz volt a kezében, csak a bohózatok könnyed 
átékstílusára nem tudta őket rákapatni; e téren vaskosan kiemelök maradtak, 
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ugyanakkor, amikor Paulay Ede gardája a franciás eleganciát és fölényes 
könnyedséget már kitűnően bírta. Evva Lajos rendezői elvei nagyjában 
megegyeztek a Rákosi elveivel, de színészeit nem tudta olyan szemléltetően 
tanítani, mint elődje. Porzsolt Kálmán a színpad naturalista beállítását még 
Rákosinál is erősebben forszírozta, de ez a túlságos valósághűség a nép
színmüveknek stilizált világához sehogysem illett. 

Még több igazán értékes adatot kapunk Verőtől a színészek játékáról. 
S ebben a tekintetben nagyon mély hálára kötelezte a magyar színészete 
történet későbbi megíróját, hiszen épen az itt bemutatott évtizedek a magyar 
színi kritika hanyatlásának évei, amikor talán az egy, s e téren nem is 
sokáig működött, Beöthy Zsoltot kivéve, a színházi bírálat merő általánossá
gokkal elégedett meg. Ekkor kerültek divatba azok a kényelmes, semmitmondó 
jellemzések, amelyek sajnos ma is uralkodnak, hogy az X. úr tehetsége 
legjavát adta, Y. kisasszony felülmúlhatatlan volt. Verő György a színészi játék 
ismertetésében nem elégszik meg ez általánosságokkal. Leírásai plasztikusak 
és elképzeitetöek. Elsőrangú színész portrékat közöl Tamási Józsefről, 
Solymosi Elekről, Tihanyi Miklósról (akinek Gonosz Pistáját Újháziénál is 
különb alkotásnak tartia), Kassai Vidorról, erről a groteszkbe hajló, de azért 
finoman részletező komikusról, Pálmay Ilkáról, Hegyi Arankáról, Csatái 
Zsófiról, s nagyon becses megfigyeléseket közöl Blaháné színészegyéniségéről. 
A magyar népszínművek e legnagyobb hatású megeJevenítöje előtt Verő 
György is hódolattal hajlik m"g, de nem huny szemet tehetségének határai, 
előtt sem. Mély érzését kiemeli, de megállapítja, hogy az elragadó szenvedély 
megszólaltatásához nem volt elég ereje. S e körülményekre Verő különös: 
nyomatékkal hívja fel mindazok figyelmét, akik a népszínmű történelével 
foglalkoznak, nyilván azért, hogy ebben keressék egyik okát annak, amiért 
a népszínmű-nem igen tudott a tragikus felé hajlani. 

De nemcsak a színészekről közöl érdekes arcképeket, hanem igen jó 
bepillantást enged a színházi adminisztrációba, a színház belső életébe, s 
bepillantást enged a kulisszák mögé, még a műszaki személyzet munkájába is. 
A Népszínház mellett működő többi fővárosi színházról is sok érdekeset tud: 
elmondani, különösen a Népszínház felvirágzása mellett lassan elhervadd 
német színészetről. A Feleki Miklóstól 188í-ben népszínházzá szervezett 
Várszínház működésének rajzát azonban már nem érezzük ennyire kielé
gítőnek. E vállalkozás bukásának okául Verő egyedül azt hozza fel, hogy 
Evva felújította a nagyhatású Ördög piluláü, s ezzel visszacsalogatta a. 
a közönséget Budáról Pestre. A mi tudtunkkal nem ez volt a legfőbb ok, 
ami miatt Feleki színházának — bár a Népszínháztól megvált Blaha Lujza 
is átszerzödött hozzá — meg kellett buknia. Itt inkább a müsorkérdés volt 
a főtényező. A pesti Népszínház csak azokat a darabokat engedte át jobb
parti riválisának, amelyeket maga 1875-ben kapott a Nemzetitől, az újabban 
szerzettek előadási jogát azonban — pedig Fel ki nagyon kérte — termé
szetesen nem osztotta meg vele. Már pedig a Várszínház igazgatója nem 
tudott új műsort t-remteni, s Deréky Antal és Konti József Eleven ördögén 
kivül nem volt vonzó darabja. 

A színészi és a színház-adminisztrációi munka ismertetésén kivül 
természetesen igen sok irodalmi adat is van e könyvben. Látjuk, amint a 
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Népszínház műsorában a népszínmű, a látványos színdarab és a bohózat 
rovására egyre jobban elszaporodik az operett. A népszínműről Verőnek 
egy-két nagyon jó adata van, mindamellett e műfaj hanyatlását nem mutatja 
be eléggé meggyőzően. Szerinte a népszínmű elsatnyulásának főbb okai im 
ezek voltak: 1. letűnt a romantikus kor, amely életre hívta ; 2. a romantikus 
Tamásinak nem akadt méltó utóda; verista színészeink nem tudtak a nép 
nyelvén beszélni; 3. az operett tőszomszédsága is károsan halott rá : hogy 
fel tudja venni vele a versenyt, előbb paiasztvígjátékká (Piros bugyellát is), 
majd etnografikus életképpé (Tőt leány) alakult, s végül a puszta nevettető 
célzatig jutott el; 4. legfőbb ok a n.épszínmű-ZcóZ/ó'A; hiánya volt. Nagyon 
üdvös lett volna, ha Verő ez okokat részletesebben, nemcsak így odadobva 
mutatja be. így nem látjuk egészen világosan, hogy a parasztdrámára irányuló 
kísérletek (Pl. Rákosi: Magdolnája) mért maradiak annyira folytatók nélkül. 
Azt sem értjük teljesen, hogy a népszínmű Tóth Ede, Csepreghy után 
mennyiben jutott el a puszta nevettető célzatig, hiszen maga Verő állapítja 
meg nagyon helyesen, hogy pl. Rátkay László népszínmüvei mennyire a 
sötétebb tónus felé törnek. 

A népszínmű vetélytársát, majd legyőzőjét, az operettet, bőven ismer
teti. Minket természetesen első sorban a magyar operett érdekel. Verő sajnos 
nem nyúl vissza az operettnek méjr a pesti Népszínház elötli bölcsökoráig, 
hanem csak Lukácsy Sándor Székely Katalinikv&l és Rákosi Jenő Titilla 
hadnagyával kezdi e műfa) hazai történetét. Elismeréssel adózik Rákosi 
operettírói működésének de csak útlörő munkásnak tartja Konti Józseffel 
szemben. Nem csorbítjuk Konti József érdemeit e téren, de azt hisszük, 
hogy Verő György kelleténél többre becsüli. Igaz, hogy a termésben szapora 
operett-irodalom a Konti z^neszerzöségéhez kapcsolódó operettekkel kezdődik, 
de ami a poézis üdeséget illeti, a Rákosi-féle előzmények igenis versenyeznek, 
sőt itt-ott felül is múlják a későbbi e nemű színdarabokat. 

Helyesen mutat rá Verő annak okára, hogy a Népszínház miért kísérlete
zett külföldi naturalista színdarabokkal is, hogy miért ö vezette be a magyar 
színpadra Zolát és Sudermannt. A Nemzeti Színháznak, amely természet
szerűleg elsősorban a hagyományok ápolására hivatott, nem lehetett feladata 
ez akkor még vadonat-új irányokat a közönségnek bemutatni: erre kevésbbé 
konzervatív vállalat, a Népszínház volt hivatott. 

Figyelemben részesíti Verő György a Népszínház látványosságait (Csep
reghy Verne-átdolgozásait) és a bohózatait is. Ezzel a megállítással kap
csolatban azonban szeretnők a szerzői valamire kérni. Szíveskedjék nyilat
kozni — határozottan és homály nélkül! — arról, hogy a népszínháznak 
mely írói írtak Tmódy Lajos álnéven. E címszó alatt Szinnyei életrajzi 
lexikona azt mondja: «Többen rejlenek e név alatt», s munkáikul felsorolja 
Az új peleskeiek, A harctérről és A tündérhaj című bohóságokat. Verő 
György Az új peleskeiekeí Toldy István müvének tartja (125. 1.), A tündér-
haJTŐí alig szól. A harctérről című bohózatos «tudósítás» keletkezéséről pedig 
ezt mondja: «Rákosi sietve mozgósította írói gárdáját (Toldy, Ábrányi sib.)» 
(181. Jr.). Tisztelettel kérdjük először is, hogy melyik Ábrányi, másodszor 
pedig, hogy kik rejlenek a stb. alatt. Magunk a következőket tudjuk e kér
désről: A Nemzeti Hirlap 187d. évf. okt. 29-i száma A harctérről című 
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látványos darab szerzőjéről Tinódy Lajosról megjegyzi, hogy #ez álnév 
mögött, mint a Népszínház igazgatóságának bejelentetett, több drámaíró 
lappang, kik társaságba álltak a végből, hogy a Népszínház számára rend
szeresen dolgozzanak. Ez már e szerint második darabja lesz e társaságnak 
a Népszínház számára». (Az első t. i. Az új pdeskeiek volt.) A tiindérhaj-
ról ugyané lap 1877 jan. 21-i száma alapján ludiuk, hogy dalos és táncos 
bohózat volt, melyet szerzője, akárcsak Az új peleskeieket, egy francia darab
ból magyar miliőbe ültetett át. Nagyon feltűnő most már az, hogy A harc
térről címűt Kéky Lajos, Bérezik Árjád színműveinek még a szerző éleié
ben (1912) készített kiadásában, Bérezik müveként közli, akinek nevét pedig 
ez írói társaság lapjai között Verő György még csak nem is említi. Ez a 
különben nem nagyjeleniöségü kérdés okvetlenül tisztázandó volna, hiszen 
itt Verő György eey szavával világosságot teremthetne, s az irodalomtörté
neti kulatást fölösleges táradságtól kímélhetné meg. 

Általában e könyvnek nagyobb filológiai pontosság is elkelt volna, 
hiszen például A szép Meluziva című tündéries, verses látványosság Rákosi 
Jenő müvének van feltüntetve (138. 1.), holott épen a Rákosi Jenőtől rende
zett kiadásban Csepreghy müvei közé vétetett fel. 

A Népszínház zeneszerzőit is jellemzi Verő György. Puks Ferencnek, 
Erkel Eleknek, Konti Józsefnek nemcsak érdekes emberi portréját kapjuk, 
hanem egyúttal zeneszerzői működésükről is sok tanulságos szó esik. 

A könyv apróbb, érdekes adatai közül is hagy legyen felemlítve egy-
kettő : Az első délutáni előadást Rákosi Jenő illesztette műsorba 1881. máj. 
19-én, s Evva Lajos rendszeresítette őket A madarásznák 1892. márc. 20-i 
előadásával. A Himnusz hangjaira való felállás szokása magának a szerzőnek 
1000 év című millenniumi darabja első előadásával kezdődik. Ukki Imre 
néven özv. Csepreghy Ferencné fordított a Népszínháznak. A ripacs gúnynév 
Szigeti József Csókon szerzett vőlegényének egy Ripacs nevű színész alakja 
nyomán kelt szárnyra. 

De Verő György a Népszínháznak nemcsak múltjával foglalkozik, hanem 
j"Övöjével is. Ugy képzeli, hogy Budapest művészeti életének szüksége 
van ez intézményre, s a helyén 17 év óta működő Nemzeti Színház 
költözzék új épületbe. A főváros tulajdonát tevő két színházat, a Városit és 
a feltámasztandó Népszínházat, egy igazgató kezében kell egyesíteni, s e két 
intézetnek helyes munkamegosztással keil élnie. A Népszínház művelje a 
látványos történeti drámát, fővárosi életképet, iránydrámát és bohózatot, a 
Városi pedig a zeneileg értékes operettet, pantomim játékot, balletet és kön y-
nyebb operát. 

Verő György negyedfélszáz lapra terjedő, bőséges ilusztrációkkal 
ellátott könyve színészettörténeti művekben nem fölötte gazdag irodalmunknak 
jelentős nyeresége. Ha tudományos di^ciplináltságban és rendszerességben 
vannak is hiányai, de adatainak bősége, a szemtanú szerző megbizhatósájía, 
színészportréinak megkapó és eleven volta révén a magyar színészeitörténet 
kutatóinak nélkülözhetetlen forrás müve lesz. Stílusának kedvessége 
élvezetes olvasmánnyá is teszi. 

GALAMB SÁNDOR. 


